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POLITICĂ

Clujul are un nou 
prefect de la UDMR
Guvernul condus de Florin Cîțu a decis ca 
Tasnádi István Szilárd să fi e noul prefect al 
județului Cluj.  Pagina 3

ADMINISTRAȚIE

Consilierii locali 
au pus gând rău 
hotelului Cristian
Consilierul local USR Alexandra Oană cre-
de că situaţia hotelului Cristian este „din 
ce în ce mai neclară”.  Pagina 4

AUTO

Drumurile Clujului, 
pline de rable!
27,36% din maşinile verifi cate pe drumu-
rile din Cluj în anul 2020 au fostt declara-
te neconforme.  Pagina 5

SOCIAL

620 km pentru copiii 
bolnavi de cancer
Vlad Pop a pornit în ultra-maratonul Cluj-
Constanța pentru a ajuta 100 de copii dia-
gnosticaţi cu cancer.  Pagina 6
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ECONOMIE

Clujul ocupă locul doi pe țară 
când vine vorba de salarii!

Clujul este al doilea oraș din 
România, unde salariile sunt 
foarte mari. Peste 236.000 de 
contracte de muncă cu un sa-
lar lunar brut de 10.000 de lei 
au fost înregistrate pe 23 fe-
bruarie, potrivit unor date de 
la Inspecția Municii, obținute 
de Ziarul Financiar.

Clujul are înregistrate 20,458 
de contracte cu salarii de pes-
te 10.000 de lei pe lună. În fața 
Clujului, se poziționează 
Bucureștiul care are 127.232 
de contracte înregistrate. Du-
pă aceste două orașe mai vin 
și alte orașe din România cu 
un număr impresionant de 
contracte: Timiş -14.841, Ilfov 
- 9.755 şi Iaşi, cu 7.099.

Economia locală are un nu-
măr de peste 5,5 milioane de 
contracte de muncă înregistra-
te în REVISAL, ceea ce înseam-
nă că puțin peste 4,2% dintre 
contractile de muncă din Ro-
mânia au salarii brute de 
10.000 de lei.

 „Oraşele mai sus menţiona-
te au fost şi continuă să fi e prin-
tre fruntaşele salariilor mari da-
torită multitudinii de companii 
multinaţionale şi româneşti ca-
re s-au tot dezvoltat şi implicit 
au tot creat noi locuri de mun-
că, promovându-i pe cei vechi 
şi crescându-le salariile. Contea-
ză foarte mult: infrastructura, 
investiţiile, centrele uni versitare. 
În aceste oraşe există multe com-
panii de IT, clinici şi spitale pri-
vate, fi rme de intermediere de 
activităţi monetare care se tot 
dezvoltă şi implicit salariile 
cresc”, crede Sorina Faier, ma-
naging partener al companiei de 
recrutare Elite Searchers.

Judeţele care au cei mai puţini 
angajaţi cu salarii lunare brute de 
10.000 de lei sau mai mari sunt 
Mehedinţi – 460 de contracte de 
muncă, Caraş-Severin - 493, Ia-
lomiţa - 510, Vrancea – 511 şi Tul-
cea, cu 514 de astfel de contrac-
te de muncă, conform infor-
maţiilor de la Inspecţia Muncii.

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ 
ÎN JUDEȚUL CLUJ 

                                   4 mar  e 2021
 

DECESE 8

 1.162 
diagnos  c
grupe de risc

334 
teste la cerere

Internați 669

309 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 

3
(situația din ul  mele 24 de ore)

1.771 de teste 

66  de cazuri la ATI

275 
teste rapide

Lufthansa reia zborurile Cluj-Napoca – Frankfurt
Zborurile spre Frankfurt Main vor fi operate pentru început de 4 ori pe săptămână, 
urmând ca din iunie, să fie efectuate zilnic. Pagina 5

O nouă vară 
fără festivaluri la Cluj?
Organizatorii sunt la mila autorităților

Cele mai importante evenimente din Cluj riscă să nu se desfășoare nici în acest an. 
În ce priveşte accesul spectatorilor, organizatorii festivalurilor au declarat 
în unanimitate că decizia legată de regulil nu este a lor, ci a autorităţilor. Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Mai multe localităţi din 

judeţul Cluj îşi schimba 

scenariile de funcţionare.

Turda trece în scenariul 

roşu, din cauza numărului 

mare de cazuri de COVID-19. 

Restaurantele vor fi închi-

se, în timp ce la şcoală vor 

mai merge doar elevii din 

clasele 1-4.

Comunele Mihai Viteazu, 

Taga şi Unguraş din jude-

ţul Cluj intră în scenariul 

galben de funcţionare, în 

timp ce comuna Buza tre-

ce pe cel verde.

Cele trei comune au depă-

şit rata de incidenţă a cazuri-

lor de COVID-19 de 1,5 la 

1.000 de locuitori, dar aceas-

ta este mai mică decât 3 ca-

zuri la 1.000 de locuitori.

Rata de incidenţă CO-

VID-19 în comuna Buza a 

coborât sub 1,5 infectări la 

1.000 de locuitori, lucru ca-

re va relaxa restricţiile în 

zonă. Turda intră în scena-

riul roşu deoarece a depă-

şit 3 cazuri de infectare cu 

COVID-19 la 1.000 de locu-

itori. Noile restricţii se apli-

că începând cu data de 5 

martie 2021.

Măsuri pentru localităţile 

unde incidenţa cumulată a ca-

zurilor a depăşit pragul de 3 

la mia de locuitori:

• Organizarea şi desfăşu-

rarea activităţilor în cine-

matografe, instituţiilor de 

spectacole sau concerte cu 

participarea publicului es-

te interzisă;

• Organizarea şi desfăşurarea 

spectacolelor de tipul drive-in 

sunt interzise;

• Activitatea în interior a re-

staurantelor şi cafenelelor es-

te interzisă;

• Este permisă activitatea te-

raselor, cu asigurarea unei dis-

tanţe de minimum 2 metri în-

tre mese şi cu participarea a 

maximum 6 persoane la o ma-

să, dacă sunt din familii dife-

rite, cu respectarea măsurilor 

de protecţie stabilite;

• NU este permisă activitatea 

în baruri, cluburi şi discoteci

• Activitatea sălilor de jocuri 

de noroc este interzisă.

Turda intră în scenariul roşu

Facultăţile de Drept 

din ţară, printre care 

şi cea de la Universitatea 

Babeş- Bolyai (UBB), sus-

ţin decizia de a exmatri-

cula 45 de studenţi „care 

au fraudat mai multe 

examene” la Universitatea 

din Bucureşti.

Univers i tatea Babeş 

-Bolyai din Cluj-Napoca, 

Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza din Iaşi, Univer-

sitatea Lucian Blaga din Si-

biu şi Universitatea de Vest 

din Timişoara au emis po-

ziţii prin care îşi exprimă 

„solidaritatea faţă de Fa-

cultatea de Drept a Univer-

sităţii din Bucureşti în de-

mersul acesteia de a nu to-

lera frauda incontestabilă”, 

transmite edupedu.ro.

„Facultatea de Drept a U-

niversităţii Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca, în contextul 

reacţiilor publice declanşa-

te de decizia adoptată de Fa-

cultatea de Drept a Univer-

sităţii din Bucureşti de a pro-

pune exmatricularea a 45 de 

studenţi apreciază că se im-

pune a transmite public ur-

mătoarea poziţie: Conside-

răm incompatibilă cu valo-

rile care trebuie să caracte-

rizeze activitatea academi-

că şi o societate sănătoasă 

tolerarea oricăror forme de 

fraudă organizată a unor 

examene, indiferent de cir-

cumstanţele particulare în 

care s-au produs. A accep-

ta o conduită care presupu-

ne participarea în cunoştin-

ţă de cauză la un sistem or-

ganizat de fraudare a mai 

multor examene dintr-o se-

siune, fie şi indirect, prin a-

plicarea unor sancţiuni mi-

nimale, ar însemna să fim 

complici la degradarea mo-

rală a mediului academic, a 

întregului sistem juridic şi, 

în cele din urmă, a societă-

ţii în ansamblul său. În am-

bientul acestor dezbateri 

menţionăm faptul că şi Re-

gulamentul de organizare şi 

funcţionare al Facultăţii de 

Drept a Universităţii Ba-

beş-Bolyai prevede, la art. 

81, sancţiunea exmatricu-

lării fără drept de înmatri-

culare pentru studentul ca-

re încearcă să promoveze 

examenul prin fraudă, pre-

cum utilizarea sau încer-

carea de utilizare în tim-

pul examenului a mijloa-

celor de informare neauto-

rizate de examinator.

A arăta intransigenţă fa-

ţă de astfel de comporta-

mente, repetate, reprezintă 

nu doar un standard moral 

necesar, dar şi o formă de 

respect faţă de marea majo-

ritate a studenţilor care res-

pectă standardele academi-

ce şi depun eforturi mari 

pentru promovarea onestă 

a examenelor, multe dintre 

ele foarte dificile. Conduce-

rea Facultăţii de Drept din 

Cluj-Napoca îşi exprimă so-

lidaritatea cu colegii de la 

Facultatea de Drept din Bu-

cureşti nevoiţi să adopte o 

astfel de decizie dificilă”, 

arată comunicatul UBB 

Cluj-Napoca. 

UBB „salută” exmatricularea 
„copiștilor” din București
Universitatea „Babeș-Bolyai” susţine Universitatea Bucureşti în decizia 
de a-i exmatricula pe cei 45 de studenţi care au fraudat mai multe examene

UBB susţin decizia de a exmatricula 45 de studenţi „care au fraudat mai multe examene” la Universitatea din Bucureşti
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Județul Cluj are 

un nou prefect, 

este vorba despre 

tânărul avocat 

Tasnádi István Szilárd 

de la Uniunea 

Democratică Maghiară 

din România (UDMR). 

El a fost pus pe această 

poziţie de către Guvernul 

condus de Florin Cîţu.

Clujul a rămas fără pre-

fect pentru o perioadă, du-

pă ce Mircea Abrudean, cel 

care a ocupat în trecut func-

ţia, a fost numit secretar ge-

neral adjunct al Guvernu-

lui. Subprefecţii judeţului 

Cluj vor fi Irina Munteanu 

din partea PNL, care ocupă 

şi în acest moment această 

funcţie, iar Camelia Sălcu-

dean vine din partea PLUS.

„Organizaț iile județ ene 

ale Uniunii au decis pe par-

cursul să ptă mâ nilor trecu-

te, pe cine vor fi propune 

î n funcț iile de prefect ș i 

subprefect î n județ e. Ca re-

zultat al î nț elegerilor din 

coaliț ie, nominaliză rilor ș i 

numirilor de astă zi, UDMR 

va avea prefecț i  î n 

urmă toarele județ e:

¤ Arad – Tó th Csaba;

¤ Cluj – Tasná di István Szilá rd;

¤ Satu-Mare – Altfatter 

Tamá s-Ferenc îşi continuă  ac-

tivitatea ca prefect;

¤ Sălaj – Dari Tamá s.

„Guvernul va numi ș i alț i 

prefecț i ș i subprefecț i 

nominalizaț i de UDMR”, au 

transmis reprezentanţii.

Potrivit algoritmului stabi-

lit la negocierile pentru forma-

rea guvernului, PNL va avea 

prefecţi în 23 de judeţe, USR 

PLUS în 14 şi UDMR în 5 ju-

deţe. De asemenea, PNL va 

avea 47 de subprefecţi, USR 

PLUS -28 şi UDMR – 10.

Guvernul a decis: Tasnádi, prefect la Cluj
Tasnádi István Szilárd (UDMR), este de ieri noul prefect al județului Cluj

Tasnádi István Szilárd va ocupa funcția de prefect la Cluj

monitorulcj.ro a stat de 

vorbă ieri cu Tasná di István 

Szilá rd şi a afl at care sunt 

principalele obiective ale no-

ului prefect.

„Mă simt bine, entuzias-

mat. Sunt nerăbdător să îmi 

preiau atribuţiile de prefect, 

din punct de vedere admi-

nistrativ şi sunt dornic de 

muncă, aşa cum sunt de obi-

cei. Din câte ştiu eu, numi-

rea e cu data de mâine (n.r. 

astăzi). Desigur, urmează şi 

formalităţile administrative 

de depunere a jurământului 

şi instalarea prefectului în 

Prefectură. Încă nu am fost 

informat când va avea loc 

depunerea jurământului. Pro-

babil voi fi  anunţat despre 

aceste proceduri administra-

tive”, a declarat Tasnádi S-

zilárd pentru monitorulcj.ro.

Noul prefect de Cluj îşi 

doreşte să instaleze o „pa-

ce socială” în judeţ, dar şi 

să fie prompt în comunica-

rea cu autorităţile publice 

locale. Totodată, Tasnádi S-

zilárd se arată conştient de 

situaţia pandemică în care 

se află judeţul Cluj şi îşi do-

reşte să facă tot ce poate 

pentru a o ţine sub control.

„În primul rând mi-aş 

dori să se instaleze o pa-

ce socială, aşa cum mi-es-

te pus în sarcină şi de cod 

administrativ, în tot jude-

ţul Cluj. Îmi propun de a-

semenea să colaborez cu 

maximă dirigenţă şi dispo-

nibilitate cu toate autori-

tăţile publice locale şi de-

sigur, contextul pandemic 

ne obligă să avem şi un 

control asupra evoluţiei in-

fectărilor şi probabil va 

trebui să continuăm şi cu 

măsurile de protecţie îm-

potriva COVID-19, să ve-

dem. În funcţie de cât de 

bine ne încadrăm în legis-

laţia actuală. Pe scurt, să 

ţinem pandemia sub con-

trol în judeţ”, a adăugat 

Tasnádi Szilárd.

Prefectul Tasnádi, 
primele declarații

Noul prefect de Cluj, Tasnádi István Szilárd 
s-a născut în anul 1991 la Gherla. De profe-
sie, acesta este jurist și avocat. A absolvit li-
ceul în Gherla, iar studiile universitare le-a 

urmat la Universitatea Babeș-Bolyai, în ca-
drul Facultăţii de Drept. Tasnádi István Szilárd 
s-a specializat în drept penal și criminalistică, 
la masterat, la aceeași universitate clujeană.

 Cine este noul prefect de Cluj? 

Alin Tişe a reacţionat dur 

după ce Szilard Taşnadi a 

fost numit ofi cial în func-

ţia de prefect al Clujului 

şi a anunţat că va cere 

demisia lui Vakar Istvan, 

vicepreşedintele 

Consiliului Judeţean.

Alin Tişe a pornit un ade-

vărat război cu liderii PNL 

după ce liberalii au decis să 

cedeze prefectura judeţului 

Cluj şi au oferit conducerea 

administrativă a judeţului 

celor din UDMR. Taşnadi S-

zilard este marele câştigă-

tor în războiul dintre Tişe 

şi Orban, dar numirea lui în 

funcţia de prefect aduce al-

te probleme în UDRM.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean a declarat că va cere 

demiterea lui Vakar Istvan, cel 

care ocupă în acest moment 

postul de vicepreşedinte în 

Consiliul Judeţean.

„Conducerea centrală a 

PNL a decis ca la Cluj să 

avem un prefect UDMR. Noi 

am făcut tot ce este posibil 

omeneşte ca să schimbă a-

ceastă decizie, dar astăz 

UDMR a propus numele no-

ului prefect şi Guvernul s-a 

conformat. Decizia luată 

PNL este o palmă pentru toţi 

clujenii şi organizaţia PNL 

Cluj. Vreau să îmi cer scu-

ze public tututor cetăţeni-

lor din Cluj. PNL Cluj ar fi 

trebuit să aibă acest post. 

Vom continua să luptăm pen-

tru oamenii din acest judeţ. 

În urma deciziei luate de 

conducerea PNL, eu voi ce-

re în luna martie schimba-

rea UDMR al Consiliului 

Judeţean (Vakar Istvan 

n.r.). Ca preşedinte al Con-

siliului Judeţean, trebuie 

să apăr interesele Clujului 

şi Ardealului”, a spus, pe 

un ton dur, Alin Tişe pen-

tru un post de radio.

Președintele CJ Alin Tișe 
cere demisia lui Vakar Istvan

50 puncte gospodăreşti 

supraterane 

pentru colectarea 

deşeurilor reciclabile 

au fost amplasate 

în municipiu.

Fiecare nouă structură 

metalică permite înmagazi-

narea containerelor pentru 

colectarea selectivă a deşe-

urilor (hârtie/carton, plas-

tic/metal, sticlă şi separat 

deşeuri reziduale) precum 

şi extinderea ulterioară şi 

compartimentarea.

Primele 27 puncte gos-

podăreşti modulare supra-

terane pentru colectare se-

lectivă au fost amplasate în 

decembrie 2020, iar 23 în 

ianuarie.

Punctele gospodăreşti 

supraterane pentru colec-

tarea deşeurilor reciclabi-

le sunt distribuite în carti-

erele orașului şi arondate 

celor două sectoare de ca-

re sunt responsabili opera-

torii de salubritate S.C. Ro-

sal Grup S.A. şi Compania 

Brantner Vereş S.A..

Valoarea contractului de 

achiziţie încheiat în anul 

2020 este de 356.048 lei (cu 

TVA), preţul unitar fiind de 

7.120,96 lei (cu TVA).

Clujenii pot colecta deşeuri 
reciclabile în 50 de noi locuri

• Str. Donath nr. 113-117

• Str. Louis Pasteur nr. 61-63

• Str. Grigore Alexandrescu nr. 31,35

• Aleea Gârbău 2-4

• Str. Louis Pasteur nr.71/ str. Zorilor nr. 33

• Str. Bucium nr.1

• Calea Florești nr. 60

• Str. Arinilor nr.15-17

• Str. Tășnad nr. 20-22

• Str. Observatorului nr.136/ str. Louis 
Pasteur nr. 69

• Aleea Peana 3-5-7

• Aleea Gârbău nr.15,17/ str. Bucium nr.27

• Aleea Padin nr.18-20/ str. Grigore 
Alexandrescu nr.12-14

• Str. Bartok Bella 5

• Str. Petuniei nr. 9

• Str. Observatorului 119

• Str. Grigore Alexandrescu nr. 39-45

• Str. Lunii 18-20

• Str. Observatorului 107

• Str. Almașului 2

• Calea Florești nr. 81

• Str. Ciobanului 6

• Aleea Vidraru 13-15

• Str. Donath nr. 107/ str. Fântânele 
nr. 40-42

• Str. Primăverii nr. 6

• Str. 13 Septembrie nr. 10

• Str. Aurel Vlaicu nr. 19

• Bld. Nicolae Titulescu nr. 163

• Str. George Gordon Byron nr. 11

• Str. Cernei nr. 7-9

• Str. Dunării nr. 69-71 cu str. Jiului nr. 24-26

• Bld. 21 Decembrie 1989 nr.148

• Str. Ciocârliei nr. 40

• Str. Someșului nr. 2-12

• Str. Lacul Roșu nr. 10/ str. Fabricii nr. 3

• Str. Fabricii nr. 11-13 A

• Str. Constantin Brâncuși nr. 2

• Str. Aurel Vlaicu nr. 3

• Piaţa Abator

• Str. Bușteni nr. 1-3-5-7

• Str. George Gordon Byron nr. 8A

• Str. Teodor Mihali nr. 4

• Str. București nr. 68

• Bld. 21 Decembrie nr. 137

• Str. Ialomiţa nr. 13-15

• Str. Cernei nr. 5

• Aleea Herculane nr. 9

• Str. Constantin Brâncuși nr. 153

• Aleea Detunata nr. 9

• Str. Albac nr. 16

Unde sunt amplasate punctele gospodărești

Alexandru Cordoş, liderul 

PSD Cluj, a comentat 

disputa dintre PNL 

şi UDMR pentru prefectu-

ra judeţului Cluj.

Social-democratul nu ve-

de cu ochi buni alianţa din-

tre cele două partide şi se 

aşteaptă la mai multe epi-

soare similare.

„La nivel politic, această 

coaliţie nu va rezista şi va 

crea tot mai multe victime, 

şi politice, şi de altă natură 

în societate. Situaţia de as-

tăzi este unul dintre acele 

exemple. Sunt mai multe bă-

tălii în coaliţie: odată în PNL, 

între fracţiuni, apoi între 

USR şi PLUS, la care s-a adă-

ugat nu demult şi relaţia 

dintre PNL cu UDMR.”, a 

spus lidersul PSD Cluj.

Social-democraţii nu vor 

să se implice în lupta din-

tre partidele aflate în acest 

moment la putere. Cordoş 

este de părere că oamenii 

de rând au cel mai mult de 

pierdut din cauza războia-

elor politice.

„Este o luptă a lor, PSD 

intervine doar pentru că e 

nefirească. Nu are nicio le-

gătură cu problemele oame-

nilor din această zonă, ba 

mai mult le afectează nive-

lul de trai. Nu am discutat 

cu preşedintele Consiliului 

Judeţean, nu ştiu ce urmea-

ză să facă. Cred că până la 

urmă, în Cluj, în Transilva-

nia, perioadele în care a 

existat colaborare pe anu-

mite proiecte, gen Autostra-

da Transilvania, aeroport, 

parcuri industriale, între 

PNL şi PSD s-a văzut şi a 

fost benefică. Ne vom po-

ziţiona în funcţie de felul 

în care vom putea să repre-

zentăm interesele clujeni-

lor cel mai bine”, a mai adă-

ugat Alexandra Cordoş.

Cordoş, despre bătălia UDMR-PNL: 
„Oamenii de rând au de pierdut”
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Preşedintele Consiliului 

Judeţean are un confl ict 

direct cu Ludovic Orban 

în ultimele luni şi l-a acu-

zat pe liderul Partidului 

Naţional că îşi urmăreşte 

doar propriile interese. 

Tişe a ameninţat inclusiv 

cu demisia din partid 

dacă Ludovic va avea 

în continuare o atitudine 

ostilă faţă de PNL Cluj.

„Am analizat legea şi am 

concluzionat că demisia mea 

din PNL este echivalentă cu 

pierderea fucnţiei de preşe-

dinte al Consiliului Judeţean. 

Eu am fost ales de clujeni, nu 

de Ludovic Orban şi acoliţii 

lui. De azi, ca un simplu mem-

bru de partid, mă declar liber 

şi independet faţă de orice 

personaj care conduce vre-

melnic PNL. Vorbim de nişte 

incompetenţi de care nimeni 

nu o să-şi mai amintească. 

Datorita mea este ca la urmă-

torul congres acest partid să 

reintre în normalitate. Mă con-

sider nereprezentat de actua-

la conducere PNL la nivel cen-

tral”, a declarat Alin Tişe.

Şeful CJ promite 
un nou PNL

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj este decis să 

schimbe Partidul Naţional 

Liberal şi vrea să creeze o 

platformă nouă.

„Mă voi implica într-o plat-

formă pentru a schimba lu-

crurile în acest partid. Voi 

susţine această platformă şi 

sper să vină cât mai mulţi oa-

meni alături de mine. Nu 

vreau ca o mână de oameni 

să facă ce vrea din acest par-

tid.Vom continua să luptăm 

pentru interesele clujului. 

Există foarte multe persoane 

în PNL care sunt nemulţumi-

te de cum este condus parti-

dul. Doar un grup mic de oa-

meni crede că acest PNL mer-

ge într-o direcţie bună” a mai 

adăugat şeful CJ Cluj.

Alin Tişe a aruncat acuzaţii 

grave în direcţia PNL şi restul 

partidelor politice din Româ-

nia. Şeful CJ este dezamăgit de 

cum funcţionează politica ro-

mânească la ora actuală.

„E nevoie de o politică a 

dreptăţii. Avem un sistem bol-

nav de funcţionare a ţării, un 

sistem defect care se regăseş-

te şi în partide. Aceste partide 

bolnave nu pot însănătoşii o 

ţară. Trebuie să vorbim de o 

dreptate socială, în sănătate, 

educaţie şi în toate sectoarele 

vieţii. Critic actuala conduce-

re, în marea ei majoritate, de-

oarece a transformat partidul 

într-unul care promovoează 

slugărnicia şi supunrea. Nu 

vreau să rup partidul pentru 

că nici nu pot şi nici nu vreau. 

Demersul este să creez în in-

teriorul PNL o platformă dreap-

tă şi corectă. Aşezarea ţării pe 

principii sănătoase este lucrurl 

pe care îl aşteaptă oamenii de 

la noi. Slugărnicia nu este un 

principiu bun pentru un par-

tid şi o societate. Sunt organi-

zaţii care sunt captive în PNL. 

Oamenii valoroşi din fi ecare 

organizaţie trebuie să decidă, 

nu oamenii din jurul ciolanu-

lui. Eu voi lupta de acum pen-

tru ca toate principiile sănă-

toase să revină în PNL. O de-

misie ar însemna că eu renunţ 

la această luptă. Eu am un 

mandat pe care îl datorez clu-

jenilor, spre deosebire de ei ca-

re s-au pus singuri în funcţii”, 

a mai declarat Tişe.

Alin Tişe, Emil Boc sau Da-

niel Buda au luptat cu toate 

armele în ultima vreme împo-

triva conducerii PNL. Din gaş-

ca „ardelenilor” ar putea să 

fi e ales viitorul şef al PNL la 

nivel naţional.

„Din această platformă vom 

avea şi un candidat la şefi a 

PNL. E destul de repede să 

vorbim despre acest lucru. Tre-

buie să ştie toată lumea că de 

modul cum se reformează par-

tidele va depinde şi reforma-

rea ţării. Nu poţi cu partidel 

bolnave să faci reforme reale. 

De aceea sunt atât de impor-

tante guvernarea şi modul în 

care un partid reuşeşte să îşi 

stabilească politica pe care o 

promovează”, a explicat Tişe.

Ludovic Orban nu este 
singura ţină a lui Tişe

Preşedintele CJ este nemul-

ţumit şi de reprezentanţii din 

UDMR. Tişe se aştepta ca ma-

ghiarii să nu accepte postul 

de prefect în baza colaboră-

rii dintre PNL şi UDMR la ni-

vel local. De altfel, cele două 

partide şi-au împărţit Consi-

liul Local şi Consiliul Jude-

ţean la nivel local.

„Pentru PNL Cluj este o lo-

vitură grea şi vom avea mult 

de pierdut în Cluj şi Ardeal 

pentru că nu avem prefect. Nu 

am o problemă cu comunita-

tea maghiară şi nu mă inco-

modează în niciun fel. Nu es-

te problema de control, ci pro-

blema este că PNL Cluj era în-

dreptăţit să aibă prefect Cluj. 

90% dintre primarii din Cluj 

sunt din PNL şi domnul Orban 

ar fi  trebuit să ştie. Prefectul 

este reprezentanntul Guvernu-

lui în teren. M-aş fi  aşteptat ca 

UDMR să refuze postul de pre-

fect al Clujului, în condiţiile în 

care noi avem o colaborare 

foarte bună cu UDMR pe plan 

loc. M-aş fi  aşteptat ca UDMR 

să aibă amabilitatea să discu-

tăm o formulă optimă ca în-

tre parteneri. Nu acesta este 

modul de funcţionare într-o 

coaliţie”, a precizat pe tema 

numirii prefectului.

PNL-iştii se tem 
să vorbească la Cluj

Alin Tişe a mai afi rmat că 

în cadrul fi lialei PNL Cluj 

există mulţi colegi care sunt 

nemulţumiţi, dar care se tem 

să vorbească.

„Aproape toţi colegii din 

PNL Cluj sunt nemulţumiţi de 

ce se întâmplă, dar le este tea-

mă să vorbească. După 30 de 

ani există teama să vorbească 

pentru că nu-i va mai susţine 

şeful partidului.. E inadmisi-

bil ca după 30 de ani să exis-

te o astfel de atitudine din par-

tea conducerii PNL. Fiecare 

om valoros trebuie să conteze 

cu adevărat, nu doar să fi e un 

pion de vot”, a încheiat Tişe.

Tişe continuă războiul cu Ludovic Orban: 
„Slugărnicia trebuie să dispară din partid”
Alin Tişe a lansat o nouă serie de acuzaţii în direcţia lui Ludovic Orban, 
preşedintele PNL, după ce UDMR a primit oficial postul de prefect pentru județul Cluj

Ludovic Orban şi Alin Tişe se războiesc pe față în ultimele luni

Alexandra Oană, consilier 

local USR, cere clarifi cări în 

cazul hotelului Cristian, care 

a făcut ravagii pe reţelele 

de socializare. Nemulţumirea 

clujenilor a ajuns chiar 

la stângerea de bani 

pentru demolarea clădirii.

Pe lângă clujenii care s-au 

arătat deranjați teribil de ho-

telul Cristian din Piața Mihai 

Viteazu, pe care îl consideră 

o „ruşine” a Clujului, şi un 

consilier local USR, Alexandra 

Oană, este nemulţumit de a-

ceastă construcţie.

Unul dintre lucrurile care i-au 

atras atenţia a fost starea de de-

gradare în care se afl ă, lucru ca-

re poate să reprezinte un peri-

col pentru trecători.

„Amplasat direct pe trotuar, 

într-o stare avansată de degrada-

re, acoperit parţial de o plasă, 

astfel încât bucăţile de tencuia-

lă ce se desprind de pe zid să nu 

cadă direct pe trecători, Hotelul 

Cristian e unul dintre acele su-

biecte controversate ce revin pe-

riodic pe agenda publică, fără în-

să ca aceasta să conducă spre 

vreun rezultat concret”, a anun-

ţat consilierul local.

Modernizarea zonei, 
oportunitate pentru 
remedierea situaţiei

Având în vedere că Liceul 

Teoretic Nicoale Bălcescu va fi  

modernizat, iar străzile din ju-

rul Pieţei Mihai Viteazu, reabi-

litate, Alexandra Oană conside-

ră că acesta este un moment 

oportun ca ceva să se schimbe 

în situaţia hotelului Cristian.

„Modernizarea Liceului 

Bălcescu şi reabilitarea stră-

zilor din zona Pieţei Mihai Vi-

teazu, proiecte aprobate în ul-

tima şedinţă a Consiliului Lo-

cal, ne oferă oportunitatea să 

tranşăm, în sfârşit, această 

problemă şi să remediem toa-

te neajunsurile cauzate de 

construirea imobilului”, a scris 

pe Facebook consilierul local, 

Alexandra Oană.

Piaţa Mihai Viteazu este o 

zonă valoroasă pentru munici-

piul Cluj, dar sub-exploatată:

„Fiind vorba de una dintre 

pieţele principale ale oraşului, 

dar cu potenţial sub-exploatat 

din varii motive, între care şi a-

ceastă construcţie ce obturează 

accesul în zonă, situaţia nu poa-

te rămâne în coadă de peşte”, 

a adăugat Oană.

Alexandra Oană a cerut, la 

şedinţa Consiliului Local, ca 

în tema concursului pentru so-

luţii să fi e inclusă şi clarifi ca-

rea situaţiei hotelului din Pia-

ţa Mihai Viteazu. Deşi Emil 

Boc a declarat că nu poate să 

demoleze clădirea, chiar dacă 

ar vrea, proprietarul acesteia 

a susţinut că a benefi ciat de 

toate avizele necesare, atât în 

vremea mandatului actualului 

Primar, cât şi pe vremea man-

datului lui Funar.

„În şedinţa Consiliului am 

solicitat ca tema concursului 

de soluţii pentru reamenaja-

rea zonei să includă şi clarifi -

carea situaţiei Hotelului Cris-

tian. Domnul Primar a răspuns 

că deşi ar dori să demoleze 

hotelul ce încalcă toate nor-

mele de urbanism, nu dispu-

ne de cadrul legal pentru a fa-

ce acest lucru. Domnul Pocol, 

proprietarul hotelului, susţine 

însă în recente declaraţii din 

presă că hotelul a fost constru-

it legal, benefi ciind de toate 

avizele şi autorizaţiile necesa-

re, atât din timpul administra-

ţiei Funar, cât şi Boc”, a măr-

turisit consilierul local USR.

Situaţia hotelului Cristian, 
tot mai „în ceaţă”

Alexandra Oană crede că si-

tuaţia hotelului Cristian este „din 

ce în ce mai neclară” şi îşi pro-

pune să descopere care au fost 

măsurile administrative şi lega-

le luate până acum. În timp ce 

se investesc milioane de euro 

pentru modernizare şi reabilita-

re în zona respectivă, situaţia 

hotelului rămâne aceeaşi.

Consilierul local a explicat că 

dacă în momentul de faţă nu se 

schimbă ceva în această privin-

ţă, ar mai putea trece încă 10-20 

de ani în care Clujul are un „apen-

dice în mijlocul drumului”:

„Am depus o interpelare 

pentru a afl a concret care au 

fost măsurile administrative 

şi legale luate până în prezent 

în privinţa Hotelului Cristian 

şi, de asemenea, am solicitat 

să mi se comunice rezultate-

le tuturor controalelor efectu-

ate de Poliţia Locală în vede-

rea respectării reglementări-

lor de urbanism. E momentul 

cel mai oportun să clarifi căm 

situaţia, având în vedere că 

întreaga zonă va intra în şan-

tier, altfel vor trece încă 10 

sau 20 de ani cu acest apen-

dice în mijlocul drumului.

Cert e că nu putem investi 

18.3 milioane euro în reabilita-

rea Liceului Bălcescu şi a străzi-

lor din zona Pieţei Mihai Viteazu 

în timp ce ocolim una dintre ce-

le mai mari probleme de acolo”, 

a mai spus Alexandra Oană.

Consilierii locali au pus gând rău hotelului Cristian
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Cursele aeriene între Cluj-

Napoca și Frankfurt Main 

au revenit de ieri, 3 martie, 

în portofoliul celor 

de la Lufthansa.

Zborurile spre destinaţia 

Frankfurt Main, vor fi  ope-

rate pentru început (mar-

tie-aprilie) cu o regularitate 

de 4 frecvenţe/săptămână, 

urmând ca din luna iunie, 

zborurile să fi e efectuate zil-

nic pe această rută extrem 

de importantă, care în ulti-

mii ani s-a bucurat de un re-

al succes de pe Aeroportul 

Internaţional Cluj.

Zborurile vor fi operate 

pentru compania Lufthan-

sa de către operatorul aeri-

an regional Air Dolomiti, 

aşa după cum erau efectu-

ate şi anterior debutului 

pandemiei Covid-19, cu ae-

ronave Embraer E190/195 

de 100 de locuri, disponi-

bile atât la clasa Business 

cât şi la clasa Economy.

Directorul General Luf-

thansa Group pentru Româ-

nia şi Republica Moldova, 

Zlatko Zlatic, a declarat cu 

această ocazie: „Ne face 

plăcere să anunţăm relua-

rea zborurilor de pe aero-

portul din Cluj, chiar de as-

tăzi. Începând cu 3 martie, 

Lufthansa va oferi patru 

zboruri săptămânale din 

Cluj către cel mai mare hub 

al companiei aeriene, Fran-

kfurt, consolidand astfel le-

gătura aeriana între Tran-

silvania şi Germania, si mai 

departe catre numeroase 

destinatii europene si inter-

nationale. Mai mult, Luf-

thansa, Austrian Airlines şi 

SWISS continuă să ofere 

zboruri către Frankfurt, 

Munchen, Viena şi Zurich, 

principalele hub-uri ale Luf-

thansa Group. România a 

fost întotdeauna o piaţă im-

portantă pentru Lufthansa 

Group şi suntem mândri că 

deservim această piata de 

peste cincizeci de ani. Chiar 

şi în timpul pandemiei nu 

am încetat niciodată să co-

nectăm România cu lumea 

şi aşteptăm cu nerăbdare 

să ne întâmpinăm pasage-

rii la bordul aeronavelor 

noastre în această vară.”

Viorel Federiga, Preşedin-

tele Consiliului de Adminis-

traţie al Aeroportului Inter-

naţional „Avram Iancu” Cluj 

a transmis următoarele: „Cu 

fiecare nou zbor care se re-

ia de pe aeroport, pasagerii 

noştri îşi cresc gradul de mo-

bilitate atât de sever afectat 

de contextul pandemic pe 

care îl traversăm. Consiliul 

de administraţie al Aeropor-

tului Cluj salută eforturile 

companiei Lufthansa de a 

restabili conexiunea Cluju-

lui şi a Transilvaniei cu un 

important hub aerian al lu-

mii (Frankfurt Main) şi bi-

neînţeles cu un important 

centru financiar european, 

oraşul Frankfurt.

David Ciceo, Directorul 

General al Aeroportului In-

ternaţional „Avram Iancu” 

Cluj, a precizat la rândul 

său: „Legătura aeriană ca-

re se restabileşte astăzi, cu 

cel mai mare hub aerian al 

companiei Lufthansa, va 

aduce o mai bună conecti-

vitate pasagerilor care aleg 

să călătorească de la şi spre 

Cluj-Napoca, de pe princi-

palul aeroport regional al 

României. Ne mândrim să 

fim printre primele aeropor-

turi din Europa care se re-

conectează cu hub-ul din 

Frankfurt Main şi depunem 

eforturi constante privind 

restabilirea unei reţele de 

rute diversificate de care să 

poată beneficia toţi cei ca-

re aleg să călătorească de 

pe Aeroportul Internaţional 

Cluj în 2021.”

Lufthansa reia zborurile 
Cluj – Frankfurt
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj va relua zborurile 
regulate pe ruta Frankfurt Main – Cluj-Napoca – Frankfurt Main

Sute de rable în judeţul 

Cluj! 27,36% din maşinile 

verifi cate pe drumurile 

din Cluj în anul 2020 

sunt neconforme.

Pe parcursul anului tre-

cut, 2.438 de maşini au fost 

verifi cate de RAR (Registrul 

Auto Români), dintre care 

27,50% au prezentat proble-

me tehnice sau acte necon-

forme în judeţul Cluj.

88 de maşini, adică 3,61% 

din total, reprezintă un peri-

col iminent de accident.

Mai multe maşini verifi ca-

te reprezintă un pericol de po-

luare, iar altele aveau Inspec-

ţia Tehnică Periodică falsă, ex-

pirată sau anulată.

„Din totalul autovehicu-

lelor oprite, în 5,50% din 

cazuri s-au constatat defi-

cienţe din sfera poluării, 

0,7% aveau probleme lega-

te de identificare şi 2,34% 

aveau ITP fals, expirat sau 

anulat”, se arată într-un co-

municat RAR.

În anul 2020, pe drumu-

rile din judeţul Cluj au fost 

aplicate 436 de amenzi, iar 

391 de certifi cate de înma-

triculare au fost restrase. Cer-

tifi catele de înmatriculare re-

strase pot fi  redobândite doar 

în cazul în care persoana în 

cauză îşi face inspecţia teh-

nică specifi că la RAR.

45,61% din maşini la 
nivel naţional, declarate 
neconforme

Un procentaj imens de 

maşini, oprite pe drumuri-

le din ţară, au fost decla-

rate cu deficienţe tehnice 

majore şi periculoase. Aces-

tea au fost declarate ne-

conforme şi reprezintă 

45,61% din 64.096 maşini 

verificate în anul 2020.

Cele mai multe neconfor-

mităţi au fost constatate la:

¤ instalaţia electrică de ilumi-

nare-semnalizare (27,7%);

¤ emisiile poluante (21,1%);

¤ punţi, jante, anvelope şi 

suspensie (12,9%);

¤ parbriz, geamuri laterale, 

lunetă (11,7%);

La nivel naţional, în anul 

2020 au fost aplicate 20.391 

de amenzi şi retrase 16.592 

de certificate de înmatricu-

lare. Totodată, 147 maşini 

au fost imobilizate şi 269 

ITP-uri, anulate.

5,50% din maşinile 
oprite prezintă un pericol 
iminent de accident

5,50% dintre maşinile 

verificate de RAR şi Poli-

ţia Rutieră au prezentat ne-

conformităţi majore care 

prezintă un pericol iminent 

de accident.

„Neconformităţile tehni-

ce cel mai des întâlnite se 

referă la instalaţia electri-

că de iluminare, semnaliza-

re şi auxiliară, la emisii po-

luante, punţi, jante, anve-

lope şi suspensie, la vizibi-

litate, respectiv deficienţe 

identificate la parbriz, ge-

muri laterale, lunetă sau 

oglinzi, la sistemul de fil-

trare şi de asemenea, la sis-

temul de direcţie. Registrul 

Auto Român a încadrat 

5,11% dintre vehiculele ve-

rificate ca prezentând peri-

col iminent de accident de-

oarece pentru acestea au 

fost identificate deficienţe 

tehice la sistemul de frâna-

re, sistemul de direcţie, la 

punţi sau la fuzete”, a de-

clarat Claudiu Mija, direc-

tor tehnic al RAR.

Selectarea şi oprirea maşi-

nilor în trafi c pentru contro-

lul RAR se efectuează pe ba-

za unor „indicii vizuale”:

„Doresc însă să precizez 

că toate aceste valori şi pro-

cente cu referire la necon-

formităţile tehnice identifi -

cate în activitatea de control 

tehnic în trafi c trebuie trata-

te cu maximă precauţie de-

oarece selectarea şi oprirea 

acestor autovehicule în tra-

fi c se fac având ca şi crite-

riu principal existenţa unor 

indicii vizuale cu privire la 

neconformităţile acestora. 

Practic, în această categorie 

noi am încadrat acele vehi-

cule care au prezentat defi -

cienţe la sistemul de frâna-

re, la sistemul de direcţie, la 

punţi sau la fuzete. În toate 

aceste cazuri, pericolul de 

accident era iminent”, a adă-

ugat directorul tehnic.

Drumurile Clujului, 
pline de rable! Un sfert 
din maşini, pericol public
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Vlad Pop, un atlet 

clujean, a pornit 

în ultra-maratonul 

de 620 km, din Cluj 

până în Constanţa, 

pentru a ajuta 100 de 

copii diagnosticaţi cu can-

cer să aibă parte de edu-

caţie şi condiţii de viaţă 

cât mai bune, prin bursa 

educaţională MagicEDU.

Startul maratonului a avut 

loc la ora 08:00, luni, 1 mar-

tie, şi constă în alergarea a 

620 de km în opt zile de la 

Casa Radio Cluj, prin Sighi-

şoara, Braşov, MagicHome Bu-

cureşti, până la Constanţa, în 

cadrul 6633 Arctic Ultra Vir-

tual Race 2021.

Scopul acestei curse este 

de a aduna sufi cienţi bani pen-

tru a le oferi copiilor bolnavi 

cu cancer, din România, bur-

se educaţionale în valoare de 

500 de lei.

Vlad Pop aleargă cu gân-

dul la vieţile acelor 100 de 

copii, dar şi a familiilor lor. 

El a mai scris în postările 

de pe reţelele de socializa-

re că în momentul în care 

copilul este bolnav, fami-

lia ajunge să facă sacrifi-

cii copleşitoare.

„Uneori frica rămâne pre-

zentă ani întregi, mult du-

pă terminarea curelor de ci-

tostatice. Rămâne, consu-

mă şi epuizează. Îngrijora-

rea pentru sănătatea copi-

lului e dublată de cea pen-

tru siguranţa zilei de mâi-

ne. (...) Adesea unul dintre 

părinţi, în majoritatea ca-

zurilor mama, se internea-

ză alături de cel mic, re-

nunţă la serviciu şi la cele-

lalte roluri din viaţa ei: ma-

ma unor alţi copii rămaşi 

acasă, soţia unui tată care 

devine singurul responsa-

bil de întreţinerea familiei. 

Viaţa familiei se schimbă 

brusc şi, nu de puţine ori, 

problemele financiare şi 

emoţionale devin copleşi-

toare”, a scris Vlad Pop.

„Dacă nu puteţi 
să alergaţi, donaţi”

Vlad ţine legătura pe reţele-

le de socializare cu oamenii ca-

re urmăresc cursa. Sportivul a 

spus că el şi echipa sa sunt bi-

ne şi aleargă cu multă energie.

„Am primit prăjitură, am pri-

mit banane de la un prieten ca-

re ne-au urmărit. Ne-am oprit să 

mâncăm, dar suntem bine, avem 

multă energie. Simţim gânduri-

le voastre şi pas cu pas mergem 

până la Constanţa. Mulţumim 

că ne urmăriţi şi că trimiteţi me-

saje la 8844 cu mesajul BURSA 

şi vă mulţumesc mult că credeţi 

în mine şi îmi sunteţi alături. 

Ajutăm împreună educaţia co-

piilor de la MAGIC”, a spus Vlad.

În timp ce alerga, braţ la 

braţ cu Ionuţ Rada, un alt 

sportiv român, a explicat 

pentru ce aleargă. El a spus 

că educaţia şi sănătatea re-

prezintă viitorul ţării, iar 

un popor educat şi sănătos 

poate să facă o schimbare 

în România.

„Educaţia este viitorul ţă-

rii, sănătatea este viitorul ţă-

rii pentru că un popor educat 

şi sănătos poate să mute mun-

ţii şi să schimbe România şi 

noi suntem picioarele copii-

lor cu cancer de la Asociaţia 

Magic, suntem plămânii lor, 

suntem ambasadorii lor şi es-

te o binecuvântare pentru că 

fi ecare zi este un dar. Astăzi 

putem fi  sănătoşi, mâine s-ar 

putea să nu mai fi e aşa şi pen-

tru asta alergăm”, a spus Vlad 

Pop în timp ce alerga pentru 

cei 100 de copii bolnavi.

Sportivul Ionuţ Rada şi-a 

adus şi el aportul prin parti-

ciparea directă la cursă, dar 

îi îndeamnă pe cei care nu pot 

să alerge, să doneze:

„E important să fi m alături 

de ei, să ştie că nu sunt sin-

guri. (...) Avem şi în spate 

mulţi voluntari. Le mulţumim 

că sunt alături de noi şi că de-

ja cursa a început. Dacă nu 

puteţi să alergaţi, donaţi. Fi-

ecare să îşi aducă aportul, aju-

torul, cum poate. Rămâne să 

îl vedem pe Vlad pe traseu, îl 

susţinem şi suntem alături de 

el şi de copii.”

Puteţi întinde o mână de 
ajutor în patru moduri:
¤ Redirecţionaţi 3.5%: 

https://asociatiamagic.ro/

redirectioneaza/

¤ Donaţi online, prin card 

bancar: https://magicamp.ga-

lantom.ro/fundraising_pages/

view?idâ14565

¤ Companiile pot ajuta redi-

recţionând 20% din impozi-

tul pe profi t din primul tri-

mestru al anului 2021: https://

asociatiamagic.ro/contract/

¤ Donaţi 2 euro prin SMS 

cu mesajul BURSA, la nu-

mărul 8844

Cei care urmăresc cursa şi 

doresc să i se alăture lui Vlad 

o pot face oriunde pe traseu: 

Sighişoara, Bran, Târgovişte, 

Bucureşti MagicHome, Draga-

lina, Constanţa. Eipot alerga 

simbolic câteva sute de metri 

sau cât îi ţin picioarele. 

Clujeanul care aleargă 
620 km pentru copiii 
bolnavi de cancer
Vlad Pop aleargă cu gândul la vieţile 
acelor 100 de copii, dar şi ale familiilor lor

CURSA O PUTEŢI URMĂRI AICI
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Anul trecut a fost 

unul destul de sumbru 

pentru festivalurile 

din Cluj, dar şi din toată 

România. Acestea, după 

luni bune de pregătire, 

nu au mai putut fi  ţinute, 

din cauza pandemiei.

Anul acesta, însă, se anun-

ţă a fi  mai productiv pentru 

acestea, situaţia de anul tre-

cut oferindu-le organizatori-

lor o lecţie în ce priveşte des-

făşurarea festivalurilor pe 

timp de pandemie.

În ce priveşte accesul 

spectatorilor la festivaluri, 

organizatorii au declarat în 

unanimitate că decizia lega-

tă de regulile ce vor fi im-

puse nu este a a lor, ci a-

parţine autorităţilor.

Acestea trebuie să defi-

nească exact condiţiile în 

care evenimentele se pot 

desfăşura, dacă impun sau 

nu reguli de limitare a pu-

blicului, numeric sau prin 

acces condiţionat (pre-tes-

tare, pre-vaccinare, etc.), 

şi ce măsuri de protecţie 

trebuie implementate pe 

durata evenimentelor. Ul-

terior comunicării acestor 

condiţii, organizatorii vor 

fi în stare adapteze ediţia 

din acest an astfel încât să 

se poată conforma.

„Fără o strategie clară 

din partea decidenţilor, sun-

tem doar în faza de scena-

rii proprii ce aşteaptă o di-

recţie clară” a declarat Re-

nate Roca-Rozenberg, PR 

Manager la Electric Castle, 

pentru monitorulcj.ro.

Electric Castle, 
alternative şi planuri

Electric Castle, festivalul 

de muzică ce aduce la viaţă 

Castelul Banffy, din Bonţida, 

s-a numărat printre cele care 

nu au putut fi  ţinut anul tre-

cut. Totuşi, organizatorii nu 

s-au dat bătuţi şi au făcut al-

te evenimente, nu mai prejos 

de festivalul în sine.

Printre aceste evenimen-

te se numără documentarul 

lansat pe Netflix, în decem-

brie 2020, numit „Festival 

– A Concert for No One. A 

Concert for Everyone”. Aces-

ta a fost filmat şi lansat ime-

diat după perioada de ca-

rantină şi reuneşte trei din-

tre cele mai cunoscute tru-

pe româneşti ale momentu-

lui, Subcarpaţi, Viţa de Vie 

şi Golan într-un proiect mu-

zical inedit. Aceştia au sus-

ţinut la Castelul Banffy un 

concert fără public fizic, 

prezent acolo, dar pentru 

sutele de mii de fani ce tre-

buiau să-i vadă şi să-i as-

culte live la ce trebuia să 

fie cea de-a 8-a ediţie Elec-

tric Castel. Artiştii nu doar 

că au cântat, ci au şi im-

provizat şi vorbit despre ex-

perienţa personală a izolă-

rii, ce i-a obligat să stea de-

parte de scenă.

Un alt proiect important 

a fost EC Creative Camp, 

eveniment desfăşurat pe pe-

rioada verii din 2020. Aces-

ta a strâns laolaltă, timp de 

două luni, o mulţime de ar-

tişti români de genuri şi ni-

vele de notorietate diferite, 

la tabăra de creaţie de la 

Tuzla. Aceştia au avut aco-

lo oportunitatea, prin pu-

nerea la dispoziţie a spa-

ţiului şi resurselor potrivi-

te, să compună piese, indi-

vidual sau împreună cu al-

ţii. Artiştii au avut ocazia 

de a schimba idei şi de a 

avea acces la alte zone ar-

tistice, ce i-au ajutat să îşi 

îmbogăţească cultura şi, de 

ce nu, chiar stilul.

„Prin aceste proiecte am 

demonstrat încă o dată că 

Electric Castle este mai mult 

decât un festival, el înseam-

nă o lume alternativă ce îi pro-

vocăm pe oameni să trăiască 

experienţe ce îi vor transfor-

ma şi îi vor face mai buni. Do-

rinţa noastră este, însă, de a 

ieşi din acest blocaj impus de 

peste un an, pentru a reuşi să 

mergem cu proiectele la sca-

ră mare, să reintrăm într-o 

normalitate chiar dacă ea es-

te condiţionată de respecta-

rea unor reguli stricte” a ex-

plicat Renate Roca-Rozenberg, 

PR Manager la Electric Cast-

le, pentru monitorulcj.ro.

Ediţia de anul acesta este 

programată între 14 şi 18 iu-

lie 2021. Twenty one pilots, 

Gorillaz şi Deftones se numă-

ră printre capetele de afi ş con-

fi rmate până acum la ediţia a 

8-a a festivalului.

TIFF, singurul festival 
din 2020

Fie festival de film sau 

de muzică, cei care se ocu-

pă cu organizarea acestora 

se declară mult mai pregă-

tiţi decât anul trecut.

Festivalul Internaţional 

de Film Transilvania (TIFF) 

a fost singurul de anul tre-

cut care a fost ţinut offline. 

Deşi totul s-a desfăşurat în 

mediul fizic, restricţiile 

stricte, precum distanţarea 

socială obligatorie sau ac-

cesul interzis persoanelor 

care prezentau simptome 

de infecţie respiratorie au 

făcut ca şi împrejurimile să 

pară scoase dintr-un film.

Cristian Hordilă, manage-

rul festivalului de fi lm, a de-

clarat că după situaţia din 

2020, există două scenarii în 

ce priveşte desfăşurarea edi-

ţiei de anul acesta.

„Primul, dacă lucrurile 

vor reveni la normal, pro-

babil ne vom aminti po-

vestind la o bere despre 

haiducia noastră. În al doi-

lea caz, dacă va continua 

pandemia, ne vom aminti 

tehnic. Vom prelua din ex-

perienţa din 2020 pentru 

a putea organiza următoa-

rea ediţie.”

Ediţia TIFF cu numărul 

20, cea de anul acesta, se 

anunţă a fi organizată la 

Cluj, între 28 mai şi 6 iu-

nie 2021.

Incertitudine, cuvântul 
de bază în 2021

Chiar dacă multe dintre 

detaliile organizatorice sunt 

deja stabilite, cei care se ocu-

pă de asta aşteaptă încă de-

ciziile autorităţilor pentru o 

siguranţă mai mare. Se ştie 

sigur, pe moment, că publi-

cul va fi  unul mai restrâns, 

ce va trebui să respecte rigu-

ros restricţiile, şi că, deşi vor 

fi  mai puţini spectatori, pre-

ţurile vor rămâne aceleaşi, 

dar mai mult de atât, autori-

tăţile vor trebui să decidă.

„Tot ce putem face în 

acest moment, este să ne 

asigurăm că, atunci când 

vor fi luate în discuţie mă-

surile ce vor fi impuse, con-

diţiile specifice în care se 

desfăşoară un festival de 

muzică sunt cunoscute, ast-

fel încât să ştim cu exacti-

tate cum aplicăm setul de 

reguli în cazul nostru. Aces-

ta este şi rolul dialogului 

pe care l-am iniţiat, acum 

câteva luni, cu autorităţile, 

dar care momentan este sus-

pendat. Aparent, cei în mă-

sură să decidă preferă să 

mai aştepte, considerând că 

nu e necesar încă. Timpul 

însă devine din ce în ce mai 

presant” a mai declarat Re-

nate Roca-Rozenberg pen-

tru monitorulcj.ro.

O nouă vară fără festivaluri la Cluj? 
Organizatorii sunt la mila autorităților.
Cele mai importante evenimente din Cluj riscă să nu se desfășoare nici în acest an

Organizoatorii festivalurilor clujne aşteaptă decizia autorităţilor pentru a putea organiza edițiile din 2021
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Preşedintele Emmanuel 

Macron a recunoscut marţi 

„în numele Franţei” că 

armata franceză l-a „tortu-

rat şi asasinat” pe liderul 

naţionalist algerian 

Ali Boumendjel în 1957, 

în timpul războiului 

din Algeria, transmite AFP.

Gestul de reconciliere re-

comandat de raportul isto-

ricului Benjamin Stora „nu 

este un act izolat”, a pro-

mis Macron. „Nicio crimă, 

nicio atrocitate, indiferent 

de cine a fost comisă în tim-

pul Războiului din Algeria 

nu poate fi nici scuzată, nici 

trecută sub tăcere”, a adă-

ugat preşedintele.

Macron este primul şef de 

stat francez născut după răz-

boiul din 1954-1962 în urma 

căruia Algeria a devenit in-

dependentă de Franţa, fosta 

putere colonială. El a promis 

că va face „gesturi simboli-

ce” pentru reconcilierea bi-

laterală, dar a exclus orice 

„căinţă” şi „scuze”.

Preşedintele i-a primit 

marţi pe nepoţii lui Bou-

mendjel pentru a-i anunţa 

personal despre recunoaş-

terea crimei.

La vremea respectivă, pen-

tru a explica moartea cunos-

cutului avocat s-a înscenat 

o sinucidere. Comunicatul 

preşedinţiei franceze arată 

clar că „în toiul bătăliei pen-

tru Alger, el a fost arestat de 

armata franceză, închis în 

secret, torturat, apoi asasi-

nat în 23 martie 1957”. 

Documentul mai preci-

zează că în 2000, Paul 

Aussaresses, fost şef al ser-

viciilor de informaţii din 

Alger, „a recunoscut că a 

ordonat unuia din subordo-

naţi să îl ucidă (pe Boumen-

djel) şi să însceneze crima 

ca sinucidere”.

„Astăzi, preşedintele Re-

publicii i-a primit la Pala-

tul Elysee pe patru nepoţi 

ai lui Ali Boumendjel pen-

tru a le spune, în numele 

Franţei, ceea ce Malika Bo-

umendjel (văduva avocatu-

lui, decedată recent – n. 

red.) ar fi dorit să audă: Ali 

Boumendjel nu s-a sinucis. 

A fost torturat, apoi asasi-

nat”, adaugă preşedinţia.

Raportul Stora despre co-

lonizarea Algeriei şi războiul 

de independenţă, prezentat în 

20 ianuarie, a fost criticat pen-

tru că nu recomandă şi pre-

zentarea de scuze din partea 

Franţei. Organizaţia Mujahe-

dinilor, reprezentantă a foşti-

lor combatanţi algerieni, l-a 

acuzat pe autor că „a trecut 

sub tăcere crimele coloniale” 

franceze. Comitetul Naţional 

Harki, al foştilor combatanţi 

auxiliari algerieni din armata 

franceză, consideră că docu-

mentul este „minimalist” şi 

cere Franţei să recunoască 

„abandonarea şi masacrarea” 

căreia i-au căzut victime ca-

marazii lor după armistiţiul 

din 19 martie 1962.

Reconcilierea între Paris şi 

Alger trebuie să fi e reciprocă 

şi să nu reprezinte „nici nega-

re, nici căinţă”, a apreciat marţi 

ambasadorul francez în Alge-

ria, Francois Gouyette, într-un 

interviu acordat cotidianul al-

gerian francofon L'Expression.

Preşedintele Algeriei, Ab-

delmadjid Tebboune, decla-

rase luni seara că „nu vom 

prefera bunele relaţii în de-

trimentul istoriei şi memori-

ei, dar problemele se rezol-

vă cu calm, nu cu sloganuri”.

Macron şi Tebboune s-au 

angajat să colaboreze la „re-

concilierea memoriilor” îna-

intea celei de-a 60-a aniver-

sări a independenţei Algeri-

ei, anul viitor.

Liderul algerian Ali Boumendjel, 
torturat de armata franceză
Președintele Macron a recunoscut, „în numele Franței”, că armata 
l-a torturat și apoi l-a asasinat pe liderul naţionalist algerian Ali Boumendjel

EMMANUEL MACRON | președintele Franței

 „Astăzi, preşedintele Republicii 
i-a primit la Palatul Elysee pe patru 
nepoţi ai lui Ali Boumendjel pentru 
a le spune, în numele Franţei, 
ceea ce Malika Boumendjel 
(văduva avocatului, decedată 
recent – n. red.) ar fi  dorit 
să audă: Ali Boumendjel 
nu s-a sinucis. A fost torturat, 
apoi asasinat“

Ministerul de Externe rus a 

afi rmat marţi seara că noile 

sancţiuni impuse Rusiei 

de Statele Unite dovedesc 

"un nou puseu ostil 

anti-rus" care deteriorează 

şi mai mult relaţiile bilate-

rale, transmite Reuters.

Washingtonul a impus 

marţi sancţiuni Moscovei 

ca reacţie la otrăvirea disi-

dentului Aleksei Navalnîi 

cu un agent neurotoxic No-

viciok. Reuters observă că 

este cea mai directă acţiu-

ne de până acum a preşe-

dintelui american Joe Bi-

den împotriva Kremlinului.

Purtătoarea de cuvânt a 

diplomaţiei ruse, Maria Za-

harova, a declarat într-un 

comunicat că Rusia va reac-

ţiona „pe baza principiului 

reciprocităţii, dar nu neapă-

rat simetric”.

Departamentul Trezoreri-

ei Statelor Unite a sancţio-

nat şapte înalţi responsabili 

ai guvernului rus, printre ca-

re Aleksandr Bortnikov, şe-

ful Serviciului de Securitate 

al Rusiei (FSB), Andrei Ia-

rin, şeful direcţiei de politi-

că internă a preşedinţiei, şi 

Aleksei Krivoruciko şi Pavel 

Popov, adjuncţi ai ministru-

lui apărării. Şefa Trezoreri-

ei, Janet Yellen, a apreciat 

că „utilizarea armelor chi-

mice de către Kremlin pen-

tru a reduce la tăcere un 

opozant politic şi a-i intimi-

da pe alţii demonstrează dis-

preţul fl agrant pentru nor-

mele internaţionale”.

Sancţiunile constau în 

special în blocarea activelor 

din SUA şi interdicţii de vi-

ză pentru călătoriile în a-

ceastă ţară.

Moscova acuză SUA 
de un „puseu anti-rus”

Agenţia SUA pentru 

imigraţie şi vămi (ICE) 

a deschis o anchetă 

pentru a stabili dacă 

a fost vorba de trafic de 

persoane în accidentul 

produs marţi pe o şosea 

din apropiere de graniţa 

cu Mexicul, soldat 

cu moartea a cel puţin 

13 oameni, dintre care 

10 erau mexicani, rela-

tează miercuri Reuters.

Personalul consular „a con-

fi rmat din nefericire moartea 

a 10 mexicani, deocamdată”, 

a transmis pe Twitter Robert 

Velasco, director pentru Ame-

rica de Nord în ministerul de 

externe mexican.

Victimele călătoreau 

într-un SUV supraîncărcat 

care a intrat în coliziune cu 

un tir pe o şosea din sudul 

Californiei, la circa 16 km 

nord de graniţă. În maşină 

se aflau cel puţin 25 de oa-

meni, iar între cei morţi, ca-

re aveau vârste între 15 şi 

53 de ani, se numără şi şo-

ferul SUV-ului, care avea 22 

de ani, a menţionat Omar 

Watson, şeful securităţii ru-

tiere californiene.

Potrivit ofi cialilor ameri-

cani, şi majoritatea supravie-

ţuitorilor sunt hispanofoni, 

dar este prea devreme să se 

spună dacă ocupanţii SUV-ului 

erau sau nu lucrători migranţi.

Zona cunoscută ca „Im-

perial Valley” în care s-a 

produs accidentul, în apro-

pierea oraşelor californie-

ne Holtville şi El Centro, 

este un important produ-

cător agricol, în pofida fap-

tului că se află în deşert, 

datorită irigării cu apele 

fluviului Colorado.

Anchetă pentru stabilirea 
traficului de persoane în 
accidentul de lângă Mexic

Malika Boumendjel, văduva avocatului Ali Boumendjel, a afl at în sfârșit faptul ca șotul ei nu s-a sinucis
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O echipă de astronomi 

din Hawaii a revizuit cal-

culele privind traiectoria 

asteroidului Apophis, 

luând în considerare efec-

tul Iarkovski – un impuls 

minuscul produs asupra 

corpurilor cosmice 

de lumina solară – 

pentru a determina riscul 

de a lovi Terra în 2068, 

conform unui material 

publicat de earthsky.org.

În unele cazuri, acceleraţia 

– o schimbare a vitezei de de-

plasare şi a direcţiei prin spa-

ţiu – poate contribui la evita-

rea unei coliziuni. Acesta pa-

re a fi  şi cazul asteroidului 

99942 Apophis, care ajunge 

din nou relativ aproape de Pă-

mânt pe data de 5 martie acest 

an. Trecerea lui Apophis prin 

apropierea Terrei de mai mul-

te ori în decursul acestui secol 

– în 2021, 2029, 2036 şi 2068 

– i-a făcut pe astronomi să-l 

urmărească cu atenţie.

Apophis este un asteroid 

mare cu o orbită circumsolară 

afl ată în vecinătatea orbitei te-

restre. Riscul de impact pentru 

anii 2029 şi 2036 a fost deja ex-

clus de astronomi. Conform 

calculelor făcute până în fe-

bruarie 2021, riscul de impact 

din 2068 este de 1: 380.000 – 

adică 0,00026%. Un risc sub-

unitar dar totuşi nu egal cu ze-

ro. Calculele anterioare, reali-

zate în 2016, au avut rezultate 

similare, însă riscul de impact, 

deşi infi m, era totuşi de aproa-

pe 3 ori mai mare, adică de 

1:150.000 (0,00067%).

Care este riscul de impact?

Această scădere a riscului de 

impact a fost pusă de astronomi 

pe seama efectului Iarkovski. 

Detectată de astronomii de la 

Universitatea din Hawaii, acce-

leraţia Iarkovski a redus proba-

bilitatea unui impact în 2068. 

Astronomul Dave Tholen şi co-

legii săi de la Universitatea din 

Hawaii au folosit Telescopul Sub-

aru, Maunakea, Hawaii, pentru 

cele mai recente observaţii asu-

pra lui Apophis. Concluziile lor 

sugerează că, sub infl uenţa efec-

tului Iarkovski, Apophis – al că-

rui diametru a fost estimat în-

tre 340 şi 370 de metri – se dis-

tanţează cu aproximativ 170 de 

metri pe an de poziţia sa care 

reiese din calcularea orbitei.

„Ştim de ceva timp că o cioc-

nire cu Pământul nu este posi-

bilă în cadrul apropierii orbitale 

din 2029. Noile observaţii pe ca-

re le-am realizat prin interme-

diul telescopului Subaru de la 

începutul acestui an au fost su-

fi cient de bune pentru a dezvă-

lui (efectul) acceleraţiei Iarkov-

ski asupra lui Apophis şi au ară-

tat că asteroidul se distanţează 

faţă de orbita gravitaţională pe 

care am calculat-o iniţial cu apro-

ximativ 170 de metri pe an, ce-

ea ce este sufi cient pentru a nu 

exclude complet posibilitatea 

unui impact în 2068”, a declarat 

Dave Tholen, cel care l-a desco-

perit pe Apophis la 19 iunie 2004 

în urma unor observaţii derula-

te de la Observatorul Naţional 

Kitt Peak, din apropiere de Tuc-

son, Arizona.

Astfel de observaţii nu sunt 

uşor de obţinut şi de anali-

zat. Factori precum distanţa 

la care se afl ă asteroidul în 

momentul observării, com-

poziţia sa, forma şi caracte-

risticile de la suprafaţă pot 

infl uenţa rezultatele.

„Asteroidul Apophis se va 

apropia foarte mult de Terra la 

13 aprilie 2029, când va trece 

la distanţa de doar 37.725 km 

(adică aproximativ 10% din 

distanţa de la Pământ la Lună). 

Este foarte aproape pentru un 

asteroid (cu diametrul) de (cel 

puţin) 340 de metri!”, susţine 

şi Lance Benner cercetător în 

cadrul NASA/JPL.

Astronomii sunt însă în-

crezători că până în 2068 vor 

putea şti cu siguranţă care va 

fi  orbita lui Apophis şi dacă 

va mai exista un risc de cioc-

nire. În această primăvară, 

din luna aprilie, astronomii 

vor studia acest asteroid fo-

losind telescopul spaţial în 

spectrul infraroşu NEOWISE, 

aparţinând NASA – acelaşi 

telescop care a descoperit în 

2020 cometa NEOWISE.

Din cauza perioadei sale 

orbitale scurte de doar 323,6 

zile, asteroidul Apophis trece 

prin apropierea relativă a Pă-

mântului destul de des. În 

noaptea de 5 martie 2021, uri-

aşul asteroid va trece la 

16.852.369 km distanţă de Ter-

ra – de aproximativ 44 de ori 

distanţa de la Pământ la Lu-

nă. În această perioadă, Apo-

phis va fi  urmărit de telescoa-

pe optice şi va apărea pe sis-

temele radar ale Observatoru-

lui Goldstone din California. 

Aceste observaţii ne vor ofe-

ri noi date despre forma şi ro-

taţia asteroidului şi vor creş-

te acurateţea predicţiilor pri-

vind întâlnirea din 2068.

Asteroidul Apophis trece pe lângă Terra în 5 martie. 
Va reveni în 2029, 2036 și 2068. Ne lovește?
O echipă de astronomi din Hawaii a revizuit calculele privind traiectoria asteroidului Apophis, 
luând în considerare efectul Iarkovski pentru a determina riscul de a lovi Terra în 2068

Apophis este un asteroid mare cu o orbită circumsolară afl ată în vecinătatea orbitei terestre

Fizicienii dintr-o echipă 

de la Institutul Tehnologic 

Technion din Israel au reu-

şit să demonstreze o teorie 

formulată de Stephen 

Hawking, conform căreia 

găurile negre emit o formă 

de radiaţie, pornind de la 

studiul unor micro-găuri 

negre generate în condiţii de 

laborator, transmite marţi 

Live Science, care preia 

un studiu publicat în luna 

ianuarie de Nature Physics.

În 1974, fi zicianul Stephen 

Hawking a lansat teoria conform 

căreia găurile negre, supermasi-

vele puţuri gravitaţionale care 

distrug chiar şi stelele care se 

apropie prea mult de ele, nu sunt 

atât de „negre” precum se cre-

dea, întrucât pot emite în mod 

spontan radiaţii – un fenomen 

ce a primit numele de radiaţia 

Hawking, conform Live Science.

Această teorie nu a putut să 

fi e verifi cată empiric pentru că 

niciun astronom nu a putut să 

observe vreodată radiaţia 

Hawking, iar cum manifestările 

naturale ale acestei radiaţii sunt 

imposibil de detectat în cazul gă-

urilor negre cosmice, se părea că 

teoria lui Hawking va rămâne 

doar o teorie. Iată însă că lucru-

rile s-au schimbat şi, chiar dacă 

este în continuare imposibil să 

se apropie sufi cient de mult de 

o gaură neagră pentru a-i studia 

emisiile de radiaţii, oamenii de 

ştiinţă pot în schimb să genere-

ze găuri negre miniaturale în 

condiţii de laborator.

Cercetătorii israelieni au reu-

şit să creeze în laborator echiva-

lentul unei găuri negre din câte-

va mii de atomi. Ei şi-au propus 

să verifi ce două dintre cele mai 

importante predicţii lansate de 

Stephen Hawking – că emisia de 

radiaţie Hawking este un proces 

cuantic ce se produce spontan, 

din „nimic”, şi că această radia-

ţie este staţionară (nu-şi schim-

bă intensitatea în timp).

„O gaură neagră ar trebui 

să radieze la fel ca orice corp 

negru, care este un obiect cald 

ce emite în mod constant radi-

aţii în spectrul infraroşu”, a de-

clarat unul dintre coautorii no-

ului studiu, Jeff Steinhauer, pro-

fesor asociat de fi zică la Insti-

tutul Technion. „Hawking a su-

gerat că găurile negre se com-

portă (din această perspectivă) 

la fel ca toate stelele, care ra-

diază în mod constant un anu-

mit tip de energie. Aceasta es-

te ipoteza pe care am dorit să 

o confi rmăm prin studiul nos-

tru şi am reuşit”, a adăugat el.

Orizontul evenimentului

Gravitaţia unei găuri negre 

este atât de puternică, încât nici 

măcar lumina nu-i poate scăpa, 

odată ce particulele de lumină 

au trecut de orizontul evenimen-

tului. Pentru a scăpa din orizon-

tul evenimentului, orice particu-

lă ar trebui să încalce legile fi zi-

cii şi să accelereze până la vite-

ze hiperluminice.

„Teoria lui Hawking a fost 

revoluţionară pentru că a com-

binat fi zica teoriei câmpului 

cuantic cu relativitatea genera-

lă”, teoria lui Einstein, care de-

scrie modul în care materia de-

formează continuul spaţiu-timp, 

a explicat profesorul Steinhau-

er pentru Live Science. „Ne-ar 

fi  plăcut să putem verifi ca în 

spaţiu această teorie a radiaţiei 

cuantice, însă este foarte difi cil 

în cazul unei găuri negre reale 

pentru că radiaţia Hawking es-

te extrem de slabă prin compa-

raţie cu radiaţia de fundal a spa-

ţiului” a adăugat el.

Pentru a depăşi această pro-

blemă, Steinhauer şi colegii lui 

şi-au creat propria gaură neagră 

– una minusculă, de laborator.

Gaura neagră de laborator

Gaura neagră generată de cer-

cetători în laborator era alcătui-

tă dintr-un fl ux de gaz format 

din aproximativ 8.000 de atomi 

de rubidiu răciţi până aproape 

de zero absolut şi menţinuţi la-

olaltă de o rază laser. Astfel, ei 

au creat o stare exotică a mate-

riei, denumită „condensat Bo-

se-Einstein” (BEC), stare în care 

aceste câteva mii de atomi se 

comportă la unison, ca şi când 

ar fi  un singur atom.

Astfel, un fonon din partea 

subsonică a experimentului poa-

te să călătorească în amontele 

fl uxului de gaz, îndepărtându-se 

de vârful de energie potenţială, 

în timp ce un fonon din jumă-

tatea supersonică a fl uxului ră-

mâne prizonier în „cascadă”. 

„Este ca şi cum ai încerca 

să înoţi împotriva unui cu-

rent care este mai rapid de-

cât viteza ta maximă de înot. 

Adică este la fel ca şi când 

te-ai afl a în interiorul unei 

găuri negre de unde este im-

posibil să mai atingi orizon-

tul evenimentului”, a expli-

cat profesorul Steinhauer.

„Am demonstrat că radiaţia 

Hawking este staţionară, ceea ce 

înseamnă că nu se modifi că în 

timp, ceea ce este exact lucrul 

prezis de Haking”, a subliniat 

profesorul Steinhauer.

O micro-gaură neagră sonică, generată în laborator, 
confirmă o teorie formulată de savantul Stephen Hawking

Vizita din acest an a asteroidului va fi  cea mai apropiată 
de Terra până la cea din 2029, care va avea loc în data 
vineri 13 aprilie. Atunci, Apophis va trece atât de aproa-
pe încât va fi  vizibil cu ochiul liber – ceva extrem de rar 
pentru asteroizi. Conform NASA, Apophis va deveni vizi-
bil în primă instanţă în Emisfera Sudică și va arăta ca un 
punct de lumină care traversează cerul Australiei. În cel 
mai apropiat punct al vizitei sale din 2029, asteroidul va 
fi  vizibil deasupra oceanului Atlantic. Spre seara acelei zi-
le va fi  vizibil și de pe teritoriul SUA. Calculele indică fap-
tul că asteroidul va avea o magnitudine vizuală de 3,1, 
comparabilă cu cea a stelelor din Ursa Mică. Va putea fi  
urmărit cu ochiul liber din unele regiuni din Australia, 
Asia de Vest, Africa și Europa.

La fel ca mulţi alţi asteroizi, Apophis a fost clasat de 
Uniunea Astronomică Internaţională drept un „astero-
id potenţial periculos”. Conform estimărilor, un aste-
roid de dimensiunea lui Apophis lovește Terra o dată 
la aproximativ 80.000 de ani.

Vizita asteroidului Apophis
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, supr. 45 mp, semidecoman-
date, nefi nisat, parter, în cart. 
Grigorescu, zona centrală, preţ 
65.000 euro. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0744 653097. (6.7)

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel 
Vlaicu, orientare S-E, supr. 78 
de mp, compus din bucătărie, 
hol, living, 3 dormitoare, 2 
băi, 1 cămară, 2 balcoane, 1 
cămară pe casa scării, sistem 
încălzire calorifere, centrală 
proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp 
boxă în subsolul blocului, par-
care cu abonament în faţa blo-
cului, preţ 135.000 euro. Apar-
tamentul se predă parţial mo-
bilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii la tel. 0723-005123.

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mă-
răști, Grigorescu, decomandat, 
etaj intermediar, în bloc nou 
sau vechi, poate fi  și la etaj î-
nalt dacă blocul are lift. Tel. 
0787-869474.

¤ P.F. vând apartament cu 2 
camere, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, cart. Mă-
răști, str. Teleorman, mobilat, 
utilat, preţ 93.000 euro, nego-
ciabil. Pentru informaţii și alte 
detalii sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ Cumpăr apartament 2 came-
re, cu intrări separate, în bloc 
de 4 etaje, situat în zona bună 
a orașului, la preţul pieţei, rog 
oferte serioase. Sunaţi la tele-
fon 0787-869474.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, 
supr. 74 mp, complet fi nisat, 
gresie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 
23 mp, suprafaţa total 125 
mp, izolat termic, preţ 110.000 
euro. Informaţii suplimentare 
latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), 
utilat și mobilat. Fără comision 
la cumpărător, preţ 36.500 Eu-
ro. Telefon: 0785-624322.

CASE/CABANE

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 
camere la etaj, curte și grădină 
cu pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 
0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principală, 
compus din 2 camere, bucătărie, 
antreu, debara, teren arabil ex-
travilan. Pentru informaţii și alte 
detalii sunaţi la telefon 
0749-509107. (10.14)

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru in-
formaţii suplimentare și alte 
detalii sunaţi la tel. 
0763-769120.

¤ Cumpăr casă cu teren, mai 
veche sau demolabilă, situată 
în zona bună. Aștept telefoane 
la 0787-869474.

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parca-
re, în zonă centrală sau semi-
centrală. Tel. 0749145225.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 
58000 mp, situat la capătul str. 
Giuseppe Verdi, cart. Iris,  zona 
de case, 82 m front la drum, la 
intrare în satul Valea 
Fânațelor, drum pietruit, se 
poate circula fără probleme 
până la teren, C.F., cadastru, 
curent electric, teren compact, 
preț 10 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (1.7) 

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 
și 1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel 0741-040 
064 sau 0745-251703.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spălat, balcon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Preţ 
250 euro. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

¤ Caut chirie o garsonieră, 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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GRA-

TUIT

confort 3 sau 1, pe termen 
lung. Suntem două persoane, 
muncitori. Așteptăm telefoane 
la 0749-974302.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, ca-
ut spre închiriere o garsonieră, 
confort 3 sau o gazdă la casă. 
Ofer seriozitate, nu consum al-
cool. Tel. 0749-974302.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi co-
pii, căutăm o garsonieră de în-
chiriat fără mobilă sau se-
mimobilat pe termen lung. Aș-
teptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., su-
prafaţa 58 mp, et. 6/10, str. Au-
rel Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, 
fi nisat modern, parcare, preţ 
400 euro. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0740-694047.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală 
termică, balcon închis, preţ 
350 euro, doar cu contract. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0749-010592.

¤ P.F. închiriez apartament cu 
2 camere, în cart. Mărăști, str. 
Teleorman, decomandat, su-
prafaţa 53 mp, et. 1/4, balcon 
mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, 
mobilat, utilat, preţ 350 euro, 
negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ Dau în chirie apartament 
mobilat, izolat, etaj 1, zonă li-
niștită, preţ convenabil, pe 
termen lung. Rog seriozitate. 
Prefer o tânără familie serioa-
să. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0743-330440.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema 
Mărăști, preţ 350 euro. Pentru 
informaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

¤ Dau în chirie apartament cu 
1 cameră pe str. Fabricii, lângă 
Kaufl and, utilat și mobilat, 
C.T., balcon închis. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru ca zilier sau 
agent de pază. Pentru oferte 
vă rog sunați la 0745-570949. 
(1.7)

¤ Caut de lucru în comerț sau 
muncă de birou. Aștept tele-
foane la nr. 0749-892645. 
(2.7)

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pen-
tru informaţiile suplimentare 
apelaţi la tel. 0742-431611.

¤ Clujean serios, muncitor, caut 
de lucru, cu cazare. Aștept tele-
foane la 0749-974302.

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă 
în domeniul juridic. Cer și ofer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
nr. 0755-374272.

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, 
plata în rate. Informații supli-

mentare la tel. 0722-325365. 
(2.7)

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, 
la domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (2.7)

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.

¤ Recuperare taxe auto plătite 
începând din 2016 care nu au 
fost încă restituite. Tel – 0736 – 
138 193.

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de 
la domiciliu orice nu mai ai ne-
voie, TV, frigidere, mobilă, mo-
loz, lemne, curăţăm grădini, 
oferim seriozitate. Telefon 
0754-632471.

EXECUTĂM LA CELE 
MAI MICI PREŢURI

Reparaţii la acoperişuri, 
jgheaburi, dulgherie şi tot 

ce înseamnă construcţii.

FIRMĂ SERIOASĂ!

Pentru informaţii sumpli-
mentare sunaţi la 
tel. 0750-881954.

¤ Instalator apă gaz, sanita-
re, încălzire. Execut lucrări, 
intervenţii, reparaţii. Araga-
ze, obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spă-
lat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

EXECUTĂM ACOPERIȘURI!

¤ Dulgherie / Mansarde
¤ Hidroizolaţii carton

¤ Ţiglă metalică / 
Ţiglă ceramică

¤ Tablă zincată cutată
¤ Accesorii / Sisteme 
Pluviale / Parazăpezi

56 lei/mp – 
decopertare, folie, tablă, 

şuruburi şi montaj
Mici reparaţii urgente!

Informaţii şi detalii 
la tel. 0740-848843.

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la tele-
fon 0749-974302.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bucium-Piaţa 
Flora sau aduc copii de la școa-
lă, activităţi sportive. Aștept te-
lefoane la 0759-660846.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii la 
tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

MOBILIER

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în partea 
de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 40 
cm, culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON, 
ideale pentru agenţii de turism, 
imobiliare sau alte activităţi de bi-
rou. Nu asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la telefon 
0740-206335.

AUTO-MOTO

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare gri, 
stare bună de funcționare, preț 
2800 euro. Informații suplimenta-
re la telefon 0744-563594. (1.7)

¤ Vând autoturism Toyota Yaris 
Hibrid, an fabricație 2012, 
167000 km/bord, în stare bună 
de funcționare, preț negociabil. 
Informații și relații suplimentare 
la tel. 0741-028813. (1.7)

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, riduri 
bune, preţ 80 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

¤ Vând 2 termostate digitale de 
cameră – AVANSA 2003TX și 
COMPUTHERM Q7 pentru centra-
le termice. Informații la telefon 
0743-515388 sau 0264-440108.

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Infor-
maţii la telefon 0735-176040.

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru a-
paraturi electonice, unele noi. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0742-401019.

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

¤ Vând TV color. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la telefon 0749-892645. (8.14)

UZ CASNIC

¤ De vânzare aspirator Conti 
AQUATECH 1600 W, fi ltrare prin 
apă, preț 200 RON. Pentru alte 
informații sunați la tel. 0748-
220979. (1.7)

¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50 cm, preț 60 RON. Pentru 
informații sunați la tel. 0264-

424005 sau 0745-300323. (1.7)

¤ Vând mașină de tricotat SIMAC 
DX 2000, cu 100 de ace, front de 
lucru. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0743-515388 sau 
0264-440108. (1.7)

¤ Vând aragaz GINA, cu 4 ochiuri, 
Satu Mare, cuptorul funcționează 
pe butelie și pe rețea de gaz, sta-
re foarte bună, preț 200 RON. 
Informații și detalii la tel. 0748-
220979. (1.7)

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. Su-
naţi la telefon 0744-702473.

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 25 
RON/l. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (28.60)

¤ Vând miez de nucă la prețul de 
30 RON/kg și nucă în coajă, preț 
10 RON/kg, producție 2020, pro-
dus bio din zonă nepoluată. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0748-220979. (1.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (1.7)

¤ Dosare A.N.R.P. retrocedări Le-
gea 10 și alte legi. Tel. 
0736-138193. (1.4)

¤ Vând aluni și nuci pentru plan-
tat. Detalii la 0264-424005, 
0745-300323. (1.7)

¤ Recuperez taxe auto plătite în-
cepând din 2016, care nu au fost 
încă restituite. Tel. 0736-138193. 
(1.4)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (1.7)

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (1.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (1.7)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, la preţ negociabil. Detalii la 
telefon 0742-401019.

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
Săliștea Veche, com. Chinteni, 
preţ 0,50 bani/buc. Pentru infor-
maţii și detalii suplimentare su-
naţi la telefon 0745-265436.

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-265436.

¤ Vând găini ouătoare cu pro-
cent de ouat 85%, preţ 15 lei/
bucata. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon: 
0264-535847 sau 0745-265436.

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ 
MECANICI AUTO

Conditii pentru ocuparea posturilor:

¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 

¤ Salariu atractiv
¤ Tichete de masa pentru fi ecare zi lucrata.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj-Napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc 
H, intre orele 9.00 – 16.00

Telefon: 0264-456863, interior 120.
E-mail: rosalcluj@rosal.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 2 ani în 
domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale ≤400 kW. Deţinerea 
autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 
cu califi care in meseria de instalator gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii. 
Permis de conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator și 
ISCIR RVT pentru pozitiile menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 
ne trimiţi CV-ul până la data de 15.04.2021, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@
eon-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.eon.ro

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, 
Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter 
personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul 
general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii 
unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea 
unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă acordul 
dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.
Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.
ON Asist Complet vă rugăm accesaţi: https://www.eon.ro/protectia-datelor și https://
www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului, 
aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările și completările 
ulterioare și a ordinului 1798/2007, cu modifi cările și 
completările ulterioare, PF TĂRĂU AUREL anunță începerea 
demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru 
obiectivul „Fabricarea băuturilor alcoolice distilate din localitatea 
Bociu, nr 207 A, comuna Mărgău, jud Cluj.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, biroul ”Relaţii cu publicul” 
în zilele de luni – joi: 09.00-16:30 si vineri 09.00-14:00.

ANUNŢ

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la reţeaua de alimentare cu 
apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania 
de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

JOI, 4 MARTIE 2021
Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Fabricii de Zahăr între str. Câmpina și malul drept al râului Someșul Mic;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-16:00;
Localitatea: Pata
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. George Coșbuc între numerele 81 și 104; str. Viilor;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-15:00;
Localitatea: Bodrog
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-15:00;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, care 
nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuşi eforturi de a anunţa întreruperea furnizării 
serviciului, ori de câte ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe 
pagina web a societăţii www.casomes.ro şi pe pagina de facebook https://www.facebook.com/
CompaniaApaSomes/. În cazul avariilor de urgenţă şi/sau amploare deosebite, când avaria este 
semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenţie neîntârziată pentru 
a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

Cabinetul Individual de Insolvenţă Jalbă Constantina 
lichidator judiciar al Polysoft SRL (în faliment, en faillite, 
in bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 
21, Judet Cluj, CUI 14587453, J12/729/2002, prin hotărârea 
pronunţată la data de 16.06.2020 de către Tribunalul 
Specializat Cluj în dosarul nr. 943/1285/2019, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea  următoarelor bunuri 
aparţinând Polysoft SRL:

NR. crt Denumirea Bunurilor Stoc Pret /BUC Valoare totala

1 Calculator AMD 3 BUC 815 lei 2,445 lei

2 Server DELL Proveredge 2 BUC 1,660 lei 3,320 lei

3 Pachet obiecte de inventar PACHET 6,928 lei 6,928 lei

Total 12,693 LEI

La preţurile de mai sus se adaugă TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 11.03.2021, ora 11.00 
în Cluj-Napoca, bld. Eroilor, nr 42, etaj I, ap 9, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în următoarele date de la ora 11.00: 
18.03.2021, 25.03.2021, 01.04.2021, respectiv 08.04.2021.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0725 353 286

ANUNŢ DE MEDIU

     În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/200 S.C. 
LAUNDROMAT SERV S.R.L. anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
,,Spălătorie textile“ din localitatea Cluj Napoca, strada 
Petru Maior, nr. 15-19, ap. 56, jud. Cluj .

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni: 
9.00-16.30; marţi, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00. 

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
S.C. PROIECTANTUL S.A., Cluj-Napoca

Str. Deva nr. 1-7

Întrunit în data de 01.03.2021, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 05.04.2021, 
ora 9.00, la sediul societăţii cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Dizolvării Voluntare, Începerea Procedurii de 
Lichidare Voluntară şi Radierea societăţii PROIECTANTUL S.A..

Acţionarii pot participa personal sau prin reprezentant pe bază 
de procură specială obţinută la sediul societăţii și care se va depune 
până la data de 22.03.2021 la sediul S.C. Proiectantul S.A..

În cazul neîntrunirii cvorumului legal, următoarea ședinţa 
se convoacă pentru data de 06.04.2021, la aceiași oră.

Informaţii la telefon 0264–595264.

Preşedinte C.A.
Mircea POPA

ANUNŢ

In conformitate cu OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului, 
aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările și completările 
ulterioare și a ordinului 1798/2007, cu modifi cările și 
completările ulterioare, SC Global Plast Colect SRL anunță 
începerea demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de 
Mediu pentru obiectivul Colectarea deseurilor nepericuloase 
din Cluj Napoca, str.Cantonului, nr.30, jud. Cluj.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, biroul ”Relaţii cu publicul” 
în zilele de luni – joi: 08.00-14.00 si vineri 08.00-12.00.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

HERCIU VASILE, anunţă iniţierea „Planului Urbanistic 
Zonal în condiţiile Legii nr. 350/2001 actualizată“, str. 
Eugen Ionesco, f.n., Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca , Serviciul Urbanism, cam.62.
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Baschetbalistele 
lui „U” joacă 
la Sf. Gheorghe

Echipa de baschet feminin CS 
Universitatea Cluj va participa 
sâmbătă și duminică, la turneul 
7 al Ligii Naţionale la Sfântu 
Gheorghe, în care se vor disputa 
etapele 15 și 16.
Astfel, în Sala „Sepsi Arena” 
se vor întrece echipele 
Universitatea Cluj, FCC Baschet 
UAV Arad, ACS KSE Târgu 
Secuiesc și gazdele de la ACS 
Sepsi Sic Sfântu Gheorghe.
Fetele antrenate de Ioannis 
Koukos și Vlad Bota vor întâlni 
sâmbătă de la ora 16:00 pe ACS 
KSE Târgu Secuiesc, ocupanta lo-
cului 8 în clasamentul Ligii 
Naţionale de Baschet Feminin.
După 6 turnee, echipa noastră 
se situează pe locul 5 cu 22 la 
puncte, cu 8 puncte mai puţin 
decât liderul ACS Sepsi Sic 
Sfântu Gheorghe, pe care îl 
vor întâlni duminică, 7 martie, 
de la ora 19:00.

Două pugiliste 
în finala 
Cupei României
Finala Cupei României de box fe-
minin pentru cadete, junioare, ti-
neret și senioare pe 2021 se des-
fășoară în această săptămână în 
sala Transilvania din Sibiu.
De la secţia de box a Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj par-
ticipă la această competiţie do-
uă sportive. Aura Pop va boxa 
la categoria 69 kg, iar Ana 
Oltean se va bate în limitele 
categoriei 75 kg.
La ediţia de anul trecut, pugilista 
universitară Aura Pop a cucerit 
medalia de argint la categoria 
64 kg tineret.

Buffon se retrage 
în 2023
Gianluigi Buffon, multiplu campi-
on al Italiei la fotbal cu Juventus, 
a dezvăluit că plănuiește să se re-
tragă în iunie 2023, dar nu ex-
clude să-și agaţe ghetele în cui 
înainte de acest termen.
Buffon, 43 ani, are contract cu 
Juventus până la finele aces-
tui sezon, dar campioana 
Italiei i-a propus un contract 
de încă un an.
„În mintea mea, există cu ade-
vărat un termen fi nal de opri-
re, o ștachetă maximă, care 
este iunie 2023. Acesta este 
termenul maxim, cu adevărat 
maxim. Dar la fel de bine aș 
putea să mă opresc peste pa-
tru luni”, a declarat Buffon 
pentru ziarul The Guardian.
Campion mondial cu Italia în 
2006, Buffon a câștigat zece ti-
tluri în Serie A cu Juventus, iar în 
2017 a anunţat că se va retrage 
un an mai târziu, în 2018, dar a 
acceptat apoi un contract cu Paris 
Saint-Germain, cu care a câștigat 
titlul în Ligue 1, înainte de a re-
veni la Juve.
În acest sezon, el a fost rezer-
va polonezului Wojciech 
Szczesny și a apărat poarta lui 
Juventus în zece meciuri în 
toate competiţiile.

Pe scurt

PUBLICITATE

Jurnalistul Radu Banciu 

l-a criticat dur pe 

Dan Petrescu (53 de ani), 

antrenorul român 

care s-a despărţit recent 

de Kayserispor (Turcia).

Banciu consideră că for-

maţia turcă l-a demis pe 

„Bursuc”. La revenirea în 

România, Petrescu a decla-

rat că o problemă persona-

lă a dus la ruptură.

„Eu sunt unul care a in-

tuit exact traseul lui. Am 

spus că nu va fi  dat afară 

după un meci sau două. Am 

zis că va sta un pic. E un an-

trenor meticulos. Chiar da-

că are o particularitate arha-

ică, fi ind un profesor din anii 

'50, e totuşi rigid, iar aceas-

tă rigiditate te poate salva 

când te duci într-un campi-

onat din fundul lumii. De a-

semenea, am intuit că va fi  

dat afară până la urmă, pen-

tru că nu este un tip creativ, 

valoros. Dacă aş fi  jucat la 

pariuri, prindeam o cotă 

imensă”, a afi rmat Radu Ban-

ciu în emisiunea „Notele lui 

Banciu” de la Look Sport.

Opt meciuri a rezistat Dan 

Petrescu la Kayserispor în sta-

giunea 2020/2021. Antrenorul 

de la CFR Cluj a reuşit 2 vic-

torii, 3 egaluri şi 3 înfrângeri.

Dan Petrescu,
desființat de Radu Banciu

Edi Stăncioiu, fostul portar 

de la CFR Cluj, a vorbit 

într-un acordat celor 

de la Fanatik despre întrea-

ga carieră de fotbalist, 

inculsiv perioada din Gruia.

Fostul goalkeeper al formaţiei 

clujene a rememorat anii petrecuţi 

în Gruia recunoscând anumite pro-

bleme pe care le-a întâmpinat.

„Au fost foarte multe momen-

te grele! Acolo se dorea mai mult 

să se meargă pe mâna străinilor, 

iar eu nu eram atât de apreciat 

de către conducere şi nu mi-a 

fost uşor. Ne-am despărţit până 

la urmă frumos. Au fost momen-

te când am fost trimis şi pe la 

echipa a doua şi nu mi-a fost de-

loc uşor să continui”

Stăncioiu a fost unul dintre 

jucătorii importanţi care a pus 

umărul la titlul câştigat de for-

maţia din Gruia în 2008. Fos-

tul fotbalist a povestit tensiu-

nea unui meci între Universi-

tatea Cluj şi CFR Cluj.

„A fost cel mai tensionat meci 

din cariera mea pentru că ju-

cam cu titlul pe masă şi împo-

triva marii rivale: U Cluj. Cei de 

la Bucureşti nu înţeleg această 

rivalitate. A fost tensiune mare 

şi înainte, în timpul meciului şi 

după. Ţin minte că am ieşit de 

acolo în duba Jandarmeriei. A 

fost şi un incident cu un jan-

darm atunci. Cred că a fost grav 

rănit sau chiar omorât de su-

porteri. E o rivalitate foarte ma-

re şi să câştigi titlul chiar pe te-

renul lor e cu atât mai impor-

tant. E comparabilă cu Steaua 

– Dinamo”, a declarat portarul.

Edi Stăncioiu, 
rememorează anii 
de la CFR Cluj

Cele două formaţii s-au 

duelat pentru a doua oară 

în 13 zile, dar de această 

dată victoriasă a fost 

echipa gorjeană.

Universitatea Cluj a des-

chis scorul în minutul 1 al 

meciului prin Idan Golan. De-

carul clujenilor a preluat ex-

celent o pasă venită de la Ale-

xandru Negrean şi a şutat nă-

prasnic către poarta adversă. 

Mingea a lovit bara transver-

sală , a sărit înapoi în teren, 

iar din Mihai Lixandru a ri-

coşat în poartă.

Elevii lui Costel Enache au 

uitat orice plan tactic după 

marcarea golului în debutul 

jocului şi s-au baricadat în pro-

pria jumătate. Viitorul Pandu-

rii Tg. Jiu a început să contro-

leze meciul, iar primele ocazii 

au apărut la capătul primelor 

zece minute. Dragu a ratat do-

uă ocazii importante, însă nu 

a reuşit să modifi ce tabela de 

marcaj. Ţegle şi Buia au irosit 

alte două şanse de a înscrise 

până la pauză.

Dezastru pentru „U” 
în fi nalul meciului

Eforturile celor de la Pan-

durii aveau să fi e răsplătite în 

minutul 69, atunci când Băi-

can a fost faultat de Carol Taub 

în careu. Alin Ţegle a executat 

cu precizie lovitura de la 11 

metri şi a restabilit egalitatea 

pe tabela de marcaj.

Universitatea Cluj a primit 

o nouă lovitură în minutul 

75, la o fază tensionată în ca-

reul oaspeţilor. „Studenţii” 

au solicitat un penalty la du-

elul dintre Acka şi Buleică, 

dar arbitrul central a acordat 

fault în atac. Faza a atras mul-

te reacţii tensionate, iar Srgji-

an Luchin l-a lovit cu capul 

în arcadă pe Alexandru Băi-

can. Fundaşul Universităţii a 

fost eliminat şi echipa avea 

să joace cu un jucător mai 

puţin până la fi nal.

Gorjenii aveau să preia con-

ducerea în minutul 77 al jocu-

lui, atunci când Daniel Paras-

chiv l-a învins pe Muţiu cu un 

şut de la 15 metri. Până la fi nal, 

Universitatea a mai încasat un 

gol de la golgheterul oaspeţilor.

Universitatea Cluj părăseşte 

astfel Cupa României şi ratează 

o şansă uriasă de a ajunge în 

semifi nalele competiţiei. 

FOTBAL DOAR UN MINUT!

„U” Cluj, eliminată de Pandurii, 
din Cupa României
Universitatea Cluj a fost eliminată de Viitorul Pandurii Tg. Jiu (3-1),
în sferturile de finală din Cupa României

Universitatea Cluj a fost eliminată din Cupa României de Viitorul Pandurii Tg. Jiu

RADU BANCIU | jurnalist

„Este catastrofal pentru imaginea lui! 
Şi Dan Petrescu îşi cunoaşte valoarea. 
Un antrenor care se duce în Turcia s-o preia 
în timpul unui sezon, ca un cerşetor, pe Kayseri – 
o echipă care nu există în fotbalul mondial – 
fără să cunoşti formaţia respectivă... 
spune despre tine foarte multe! 
Degeaba tu te consideri extraordinar 
în România, unde nu stai de vorbă cu lumea. 
Un antrenor serios nu poate prelua o astfel 
de echipă precum Kayseri. E absolut odios!“
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